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Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos; e, se 
correres, não tropeçarás.  

 
 

Você está atravessando a vida acorrentado ou com os pés amarrados, que impedem o seu 
sucesso? Você tropeça ou cai sobre obstáculos que você encontra em seu caminho, e 
conseqüentemente termina com dor e dificuldades? Salomão deu um conselho paternal ao 
seu filho de forma a salvá-lo das dificuldades da vida.   

Provérbios 4:10-11:- “Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te 
multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria, te ensinei e, pelas carreiras 
direitas, te fiz andar.” 

A sabedoria tem um valor incrível. 

Provérbios 4:1-9:- “Ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecerdes 
a prudência. Pois dou-vos boa doutrina; não deixeis a minha lei. Porque eu era filho 
de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e 
dizia-me: Retenha as minhas palavras o teu coração; guarda os meus mandamentos 
e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes 
das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará; ama-a, e 
ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois, a sabedoria; sim, 
com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará; e, 
abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa 
de glória te entregará.” 

Por causa das muitas armadilhas da vida, a sabedoria e a instrução são necessárias para 
salvá-lo delas. Já era tempo de você apreciar mais a sabedoria. 

Considere o provérbio. Se você aprender sabedoria, os seus passos são serão tolhidos 
quando passares pela vida. O que são passos tolhidos? É a de uma vida limitada, restrita ou 
impedida de desfrutar o que há de melhor em prazer e prosperidade. Da mesma forma 
como uma camisa de força amarra e impede que uma pessoa se mexa, a tolice natural 
amarra e impede que as pessoas desfrutem de alegria e sucesso. 
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Uma grande vida – uma vida verdadeiramente de sucesso – só pode ser obtida com 
sabedoria, que é a razão pela qual Salomão ensinou ao seu filho que a sabedoria era a coisa 
mais importante na vida. 

Provérbios 4:7-9:- “A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois, a sabedoria; sim, 
com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará; e, 
abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa 
de glória te entregará.” 

Ele prometeu ao seu filho que a sabedoria o traria promoção e honra, se ele a exaltasse e a 
abraçasse. Paulo semelhantemente ensinou, dizendo, “é grande ganho a piedade com 
contentamento.” (I Timóteo 6:6).  

Se um homem escolhe permanecer tolo, ele não terá uma vida próspera e bem sucedida. 
Sua tolice prejudicará os seus relacionamentos, de tal forma, que o seu casamento e filhos 
serão uma aflição e uma fonte de preocupação. Por não trabalhar sabiamente, ele não vai 
longe na sua profissão. Vulnerável a fraudes financeiras e investimentos fracos, ele vai 
desperdiçar o pouco dinheiro que ele ganha. Gostar de dormir e dos prazeres tolos, ele 
estará sempre no buraco e se sentindo desesperado. 

O que é correr sem tropeçar?  É o progredir rapidamente pela vida, sem todos os 
contratempos, dores e preocupações que o tolos sofrem durante toda as suas vidas. Todo 
homem enfrentará obstáculos na vida, mas a sabedoria salvará o homem prudente da 
maioria deles. Ele não vai tropeçar e cair em dificuldades como o tolo. Ele não vai cair com 
freqüência com a cara no chão de vergonha.   

A vida é curta, e só a sabedoria o salvará das dificuldades que podem arruinar a sua vida. 
Homens tolos descobrem que a vida é como uma cerca viva de espinhos – muito difícil de 
atravessar. 

Provérbios 15:19:- “O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a 
vereda dos retos está bem igualada.” 

É um axioma da existência humana que os tolos terão uma vida difícil. 

Provérbios 13:15:- “O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos 
prevaricadores é áspero.” 

Sem sabedoria, o homem não tem uma luz para guiá-lo, e ele tropeçará nas surpresas que a 
vida apresenta!  

Provérbios 4:19:- “O caminho dos ímpios é como a escuridão; nem conhecem 
aquilo em que tropeçam.” 

Se um homem escolhe ser tolo, ele está pedindo miséria e dor. 

http://www.monergismo.com


3 
 

Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

Provérbios 8:36:- “Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma; todos 
os que me aborrecem amam a morte.” 

Os amigos podem atraí-lo para o crime, e então ele será um bandido por toda a vida. Uma 
mulher estranha, parecendo sempre agradável, pode arruinar um casamento e uma 
reputação. Um tagarela vaidoso pode convencê-lo a deixar um bom emprego para ir à cata 
de um esquema de negócio. Amigos interesseiros podem levá-lo à falência como fiador de 
empréstimos. 

A sabedoria traz consigo a promoção a um lugar de honra e de segurança das dificuldades!  

Provérbios 4:1-11:- “Ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecerdes 
a prudência. Pois dou-vos boa doutrina; não deixeis a minha lei. Porque eu era filho 
de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e 
dizia-me: Retenha as minhas palavras o teu coração; guarda os meus mandamentos 
e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes 
das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará; ama-a, e 
ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois, a sabedoria; sim, 
com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará; e, 
abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa 
de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te 
multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria, te ensinei e, pelas carreiras 
direitas, te fiz andar.” 

O que mais você quer? Onde vamos encontrar a sabedoria? Na Bíblia, com os pais, de 
pastores e de conselheiros sábios! Quais são as condições? Você deve se humilhar e receber 
a correção e a instrução dessas fontes, e você deve se aplicar e praticar aquilo que você 
aprende. 

Se um homem se humilha diante da palavra de Deus e dos seus professores, e se ela acata e 
aplica as instruções recebidas, então o grandioso Deus o guiará, o protegerá e o prosperará. 

Provérbios 10:17:- “O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o 
que abandona a repreensão erra.” 

Provérbios 13:18:- “Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que 
guarda a repreensão será venerado.” 

Provérbios 14:27:- “O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos 
laços da morte.” 

Provérbios 15:32:- “O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que 
escuta a repreensão adquire entendimento.” 
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Salmos 32:7-11:- “Tu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; 
tu me cinges de alegres cantos de livramento. (Selá) Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o 
caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o 
cavalo, nem como a mula, que não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto 
e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que 
confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, 
vós, os justos; e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração.” 

Salmos  34:11-22:- “Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor. 
Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a 
tua língua do mal e os teus lábios, de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e 
faze o bem; procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos; e os 
seus ouvidos, atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o 
mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os 
ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o 
coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, 
mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos; nem sequer um 
deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão 
punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam 
será condenado.” 

Salmos 128:1-6:- “Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus 
caminhos! Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. A tua 
mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; os teus filhos, como 
plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que 
teme ao Senhor! O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém 
em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel.” 

O caminho do justo é abençoado! Porque você escolheria qualquer outro caminho? 
Humilhe-se hoje, e venha docilmente às Escrituras e aos seus professores de forma a 
encontrar um caminhar fácil e suave durante a vida. 

 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado. 
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